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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era globalisasi di abad XXI ini, diperlukan persiapan 

sumber daya manusia yang merupakan kunci utama untuk memetik 

kemenangan dalam persaingan era globalisasi tersebut. Peningkatan mutu 

pendidikan merupakan komitmen untuk meningkatkan mutu sumber daya 

manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai Warga Negara. Menurut M. 

Ngalim purwanto (2004 : 35) pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 

universal dalam kehidupan manusia. Di mana pun di dunia ini terdapat 

masyarakat, maka di sana juga terdapat pendidikan. Beratnya tantangan  

yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam multidimensi telah menempatkan 

bidang pendidikan sebagai upaya yang bernilai sangat strategis bagi 

pengentasan kesulitan bangsa.  

Pada era globalisasi ini, yang diperlukan adalah Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi. Salah satu jalan utama menuju Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi  yaitu dengan matematika. Menurut Morris Kline (1996) dalam  

Lisnawati Simanjuntak (2004 : 64) jatuh bangunnya suatu  negara dewasa 

ini tergantung dari kemajuan di bidang matematika. Peran penting 

matematika ini juga diakui Crockcroft (1986 : 1) it would be very difficult – 

perhaps imposible – to live a normal life in very many parts of the word in 
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the twentieth century without making use of mathematics of some kind. Akan 

sangat sulit atau tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup di bagian 

bumi ini pada abad ke-20 tanpa sedikitpun memanfaatkan matematika. 

Sedangkan NCR (National Research Council, 1986 : 1) menyatakan 

Mathematics is the key to opportunity. NCR juga menyatakan bagi seorang 

siswa keberhasilan mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang 

cemerlang (Fadjar Shodiq, 2007 : 3). 

Di negara kita, pentingnya matematika dapat kita amati dari waktu 

yang digunakan dalam pelajaran matematika di sekolah, yaitu waktu yang 

digunakan lebih lama dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, serta 

pelaksanaan pendidikan diberikan pada semua jenjang pendidikan yang 

dimulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Namun sangat 

disayangkan, karena sampai saat ini, permasalahan yang menjadi rahasia 

umum di dunia pendidikan kita adalah prestasi belajar matematika siswa 

yang relatif rendah. Hal ini disebabkan pembelajaran matematika kita tidak 

pernah berorientasi kepada realita (dunia nyata) sehingga matematika 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit oleh sebagian besar siswa dan mereka 

juga menganggap bahwa matematika merupakan ilmu yang kering, abstrak, 

teoritis, penuh dengan lambang-lambang dan rumus-rumus yang sulit serta 

membingungkan. 

Selama ini, kenyataan yang terlihat dalam pembelajaran matematika 

adalah guru mengajar dengan mendominasi kelas. Aktifitas siswa di kelas 

adalah mendengarkan guru menerangkan, mencatat dan mengerjakan soal. 
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Siswa cenderung bersifat pasif, yaitu datang, duduk, dengar, lihat, berlatih 

dan … lupa. Hal tersebut menyebabkan pemahaman konsep yang mereka 

peroleh adalah hasil dari hafalan atas apa yang disampaikan oleh guru. 

Padahal pemahaman konsep yang mereka dapatkan dari apa yang mereka 

bangun sendiri akan lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan teori belajar 

matematika menurut J. Bruner (dalam Lisnawati Simanjuntak, 2004 : 70) 

pemahaman konsep akan lebih melekat apabila dilakukan oleh siswa sendiri.  

Mengingat pentingnya matematika sebagai kunci utama dalam 

membentuk sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam era globalisasi, 

idealnya dimulai dari pembenahan proses pembelajaran. Pembenahan 

tersebut dilakukan oleh guru, yaitu dengan adanya suatu pembelajaran 

matematika yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari 

(mathematize of everyday experience). Pembelajaran yang menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) atau Realistik Mathematics Education (RME). 

 Teori PMR sejalan dengan teori belajar yang berkembang saat ini, 

seperti konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning, disingkat CTL). Namun, baik konstruktivisme maupun CTL 

mewakili teori belajar secara umum. PMR adalah suatu teori pembelajaran 

yang dikembangkan khusus untuk matematika. Pembelajaran ini juga sesuai 

dengan tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), di mana 

pembelajaran haruslah bersifat kontekstual. Seperti yang diungkapkan oleh 

Abdul Halim Fathani, dkk (2007) KTSP menyaratkan bahwa dalam setiap 
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kesempatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan 

pengenalan masalah yang sesuai situasi. 

Selain pembelajaran matematika harus realistik, pembelajaran yang 

ditawarkan juga harus menarik, sehingga dalam mempelajari suatu konsep 

atau prinsip matematika juga diperlukan pengalaman dengan benda-benda 

nyata yaitu media yang digunakan sebagai jembatan siswa dalam 

membangun konsep matematika. Media sangat diperlukan terutama untuk 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) agar mereka dapat 

mempelajari matematika dengan senang dan bermakna. Media yang 

digunakan dalam menunjang pembelajaran matematika ini adalah media 

yang ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari dan mudah diperoleh 

sehingga media tersebut sesuai dengan kondisi sekolah-sekolah di Surakarta. 

Oleh karena itu, penelitian yang dilaksanakan penulis adalah tentang 

efektivitas penggunaan media lokal dalam pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran matematika realistik demi menunjang KTSP. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar matematika siswa relatif rendah. 

2. Pada umumnya, guru mengajar dengan mendominasi kelas. 

3. Siswa cenderung pasif. 
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4. Pembelajaran yang dilakukan belum bermakna. 

5. Kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran matematika 

terutama untuk siswa Sekolah Dasar. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi permasalahan yang telah diutarakan di atas, 

permasalahan penelitian ini dibatasi pada : 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

matematika realistik. 

2. Media pembelajaran yang digunakan adalah semua benda yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk membantu siswa dalam membangun 

pemahaman konsep matematika mereka sendiri, di mana benda tersebut 

dapat diperoleh dengan mudah di lingkungan sekolah. 

3. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Penjumlahan dan pengurangan sampai dua angka. 

b) Bangun datar sederhana. 

D. Perumusan Masalah 

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

“Apakah penggunaan media lokal dalam model pembelajaran matematika 

realistik cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis  proses pembelajaran melalui model pembelajaran matematika 

realistik dengan penggunaan media lokal. Secara kusus tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui “Apakah penggunaan media lokal dalam model 

pembelajaran matematika realistik cukup efektif untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa?” 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

konseptual, utamanya untuk pembelajaran matematika. Di samping itu, juga 

untuk penelitian mutu, proses dan hasil pembelajaran matematika Sekolah 

Dasar (SD). 

1. Bagi guru 

a. Manfaat Teoritis :  

Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman 

konsep  siswa dalam model pembelajaran matematika realistik. 

b. Manfaat Praktis :  

Penelitian ini merupakan masukan untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang model pembelajaran matematika 

terutama dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep yang 

dibangun sendiri oleh siswa. 
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2. Bagi siswa 

a. Manfaat Teoritis : 

Dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran  matematika. 

b. Manfaat Praktis : 

Dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep yang 

dibangun sendiri oleh siswa dalam pembelajaran matematika. 

 


